
 
 

    
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA 
               GRAD BJELOVAR 
               GRADSKO VIJEĆE   

 
   

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine”, broj 33/01., 60/01.,129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 
144/12., 19/13.,-pročišćeni tekst, 137/15. -ispravak, 123/17., 98/19.) i članka 31. stavka 
1. točke 1. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13. i 
1/18.) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 21. sjednici održanoj 18. veljače 2020. 
godine donijelo je  
 
      IZMJENE I DOPUNE 

 STATUTA GRADA BJELOVARA  
  

Članak 1. 

U Statutu Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13. i 1/18.) 

u članku 36. stavku 2. riječi: „predstojniku ureda državne uprave u županiji“ zamjenjuju 

se riječima: „nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.  

 

Članak 2. 
 

U članku 45. stavku 1. točci 14. riječi: „poslova državne uprave ako su preneseni 

Gradu“ zamjenjuju se riječima „povjerenih poslova državne uprave“.  

 

   Članak 3.  

U članku 47. stavku 2. riječi: „ predstojnika ureda državne uprave u županiji“ 

zamjenjuju se riječima: „ nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.  

Stavak 3. mijenja se i glasi:   

        „Postupajući po odluci gradonačelnika o obustavi iz stavka 1. ovog članka, u roku 
od 30 dana od zaprimanja odluke nadležno tijelo državne uprave donijet će: 

1. odluku o potvrdi odluke gradonačelnika o obustavi ako odluku ocijeni  
osnovanom, 

2. odluku o ukidanju odluke gradonačelnika o obustavi ako odluku ocijeni 
neosnovanom. 

         Dodaje se novi stavak 4. koji glasi: „Odluke iz stavka 3. ovog članka obavezno 
se objavljuju u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“.“ 
 Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.  
 
 Članak 4.  

U članku 60. stavku 1. riječi: „poslova državne uprave prenijetih na njega“ 

zamjenjuju se riječima: „povjerenih poslova državne uprave“.  



Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:  

„U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tijela imaju ovlasti i 

obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne 

uprave.“ 

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.  

 

 Članak 5.  

U članku 97. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:  

„Upravna tijela Grada u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju 

u upravnim stvarima u prvom stupnju.“ 

Iza dosadašnjeg stavka 2. koji postaje stavak 3. dodaje se novi stavak 4. koji 

glasi:  

„Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovog članka može se izjaviti žalba 

nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje 

pojedino upravno područje.“   

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6.  

Dosadašnji stavak 5., koji postaje stavak 7., mijenja se i glasi:  

„Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne 

osobe kojima je odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje 

javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada.“  

 

 Članak 6. 

   Članak 99. mijenja se i glasi:  

„Nadzor zakonitosti općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu donosi 

Gradsko vijeće obavlja nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt. 

Kad nadležno tijelo državne uprave ocijeni da su odredbe općeg akta u 

suprotnosti s Ustavom ili zakonom ili da su u postupku donošenja općeg akta počinjene 

nepravilnosti, bez odgode će dati uputu Gradskom vijeću da u roku 15 dana od primitka 

upute otkloni uočene nedostatke.  

Ako Gradsko vijeće ne postupi po uputi nadležnog tijela državne uprave i ne 

otkloni uočene nedostatke u roku iz stavka 2. ovog članka, nadležno tijelo državne 

uprave  donosi odluku o obustavi od primjene općeg akta ili pojedinih odredaba općeg 

akta koja mora biti obrazložena.  

Odluku o obustavi nadležno tijelo državne uprave dužno je donijeti u roku od 60 

dana od isteka roka iz članka 2. ovog članka. 

Odluka o obustavi dostavlja se bez odgode predsjedniku Gradskog vijeća koje 

je donijelo opći akt, gradonačelniku i tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu.  

Odluka o obustavi obavezno se objavljuje u „Službenom glasniku Grada 

Bjelovara“.“  

 

 

 

 

 



 Članak 7.  

U cijelom tekstu Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, 

broj 2/13 i 1/18) riječi: „središnje tijelo državne uprave“ u određenom broju i padežu 

zamjenjuju se riječima: „tijelo državne uprave“.  

Članak 8. 

 Ovlašćuje se Komisija za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Bjelovara da 

utvrdi pročišćeni tekst Statuta Grada Bjelovara.  

Članak 9.  

 Ove Izmjene i dopune Statuta Grada Bjelovara stupaju na snagu osmi dan od 

dana objave u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“. 

 

KLASA: 012-03/20-01/01      
URBROJ: 2103/01-02-20-2 
Bjelovar, 18. veljače 2020.   
                                                                                PREDSJEDNIK  
                                                                                     GRADSKOG VIJEĆA                                  
    Ante Topalović, univ.bacc.oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


